SPeerpunten
SPeerpunten, maandelijkse nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo

editie december 2013

Schokkend rapport ‘mikwe’ maar wie heeft er schuld?
De onafhankelijke Rekenkamer in Venlo
heeft onderzoek gedaan naar de gang
van zaken rondom het ‘mikwe’; is het
een middeleeuws joods badhuis of iets
anders? Welke informatie is juist en
hoe verliep het archeologisch onderzoek? De conclusies zijn onthutsend,
een vernietigend rapport waarin niets
of niemand gespaard werd. Maar wie
neemt waarvoor verantwoordelijkheid?
Hosanna in 2004 toen er een mikwe
werd gevonden waar nu de Maasboulevard staat. Nu, tien jaar later zitten we
met een kater. Het
rapport van de Rekenkamer
legt
scherp
bloot waar het fout is
gegaan en doet dit met
scherpe bewoordingen. Terecht immers
want er is voor 4 miljoen aan gemeenschapsgeld in het ‘mikwe’ gaan zitten.
Alle ophef zou volgens B&W in september een storm in een glas water zijn.
Nu blijkt dat wethouder Teeuwen (CDA)
al in april wist dat er wel degelijk wat
aan de hand was, heel wat zelfs maar
men bleef naar buiten toe mooi weer
spelen en lichtte de gemeenteraad niet
in. Waarom?
Het Rekenkamerrapport spreekt in haar
rapport van ‘wetenschappelijke fraude’

en gebruikt harde woorden als
‘bedrieglijk’, ‘tunnelvisie’, ‘vervalsing’,
‘ o n w e t e n s c h a p p e l i j k ’ , ‘b e d r o g ’ ,
‘onthutsend’, ’solistisch optreden zonder controle’ en ‘zelf geconstrueerde
schijnwereld’. Er zou willens en wetens
twijfels over de echtheid van het
‘mikwe’ zijn achtergehouden.
Zit de gemeente Venlo met een probleem in haar organisatie als het gaat
om het onder druk zetten van
ambtenaren? Of begrijpt ze
het wetenschappelijke debat
niet? Hebben ambtenaren last
van koker-denken? Of heeft
het college dat ook en zo ja, in welke
dossiers dan nog meer?
Mag je het een archeoloog kwalijk nemen dat hij overenthousiast iets flink
gaat uitdragen als unieke vondst als
daar de politiek lokaal en provinciaal
stevig achter aan gaat lopen?
Politici besturen en moeten de verantwoording afleggen, geen ambtenaren,
al dan niet wetenschapper.
De SP accepteert niet dat er een zondebok wordt aangesteld of deze kwestie
al sussend recht wordt gepraat. Het
politieke stadsbestuur heeft steeds de
mond vol van verantwoordelijkheid nemen, dan weet ze wat ze te doen staat.

De bittere nasleep van de Floriade, te veel is misgegaan
Na maanden onderzoek verscheen 21
november het rapport over het miljoenenverlies op de Floriade, de tuinbouwtentoonstelling die van april tot oktober
2012 werd gehouden
in Venlo. Het is een
merkwaardig
onderzoek geworden met
open deuren en aanbevelingen voor een volgende keer, waar
we dus eigenlijk weinig mee kunnen.
Tegelijk geeft het rapport forse kritiek.
De conclusies zijn niet mals, de samenwerking tussen de gemeenten en de
Floriade was slecht, wethouders lieten
zich overbluffen en informeerden hun
gemeenteraden slecht en onvolledig en
het totale verlies komt uit op bijna 9
miljoen euro (waarvan 3,5 miljoen cosmetisch wordt weggewerkt omdat de
gemeenten het Floriadeterrein hebben
teruggekocht).
Als we de berichten in de media zien,
dan kunnen we alleen maar concluderen dat het rapport een samenvatting is

van alles waar de SP sinds 2002 voor
waarschuwde.
Waar we in de afgelopen jaren voor
vreesden en over aan de bel trokken is
gebeurd. Onze waarschuwingen en kritiek werd in de wind geslagen, de SP
was maar lastig, verstoorde een mooi
feestje, we werden weggezet als zwartkijkers, negatief en te kritisch, op elke
slak zout leggende zuurpruimen.
En nu zijn de druiven zuur.
We hadden het liever anders gezien maar terugkijkend was onze analyse
destijds juist, al hebben we daar nu
niks aan.
Er kan daarom maar één logisch vervolg zijn op dit onderzoek en dat is een
lokale parlementaire enquête. De regio
zit opgescheept met een miljoenenverlies, de positieve uitstraling van de Floriade is omgeslagen in een bittere nasmaak.
De verantwoordelijken dienen rekenschap af te leggen. Dit debacle kunnen
we niet ongestraft voorbij laten gaan.
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AGENDA
 Fractieoverleg op 16 december, 20 en 27 januari. Aanvang
20.00 uur in onze fractiekamer.
 Bestuursoverleg op dinsdagen 7 januari en 4 februari, om
20.00 uur in de fractiekamer.
 Nieuwjaarsreceptie en Jaarvergadering op maandag 13
januari om 19.30 uur in De Glazenap, Spechtstraat 58 Tegelen.


Bijeenkomst

Kerngroep

(actieve SP’ers, denkers en doeners)

op dinsdagen 14 januari en 11
februari om 20.00 uur in De Glazenap, Spechtstraat 58 Tegelen.
 Landelijke Partijraad op 25
januari, SP-pand te Amersfoort.
 Partijcongres op 22 februari
in de Rijtuigenloods Amersfoort,
tevens aftrap van de campagne.
 Wilt u een bijdrage leveren
aan deze nieuwsbrief? Stuur uw
tekst dan uiterlijk 12 januari op
naar avervoort@sp.nl




Ombudstaak SP
Jack Geelen
06-20764107
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
06-10867856
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Petra Raijer
06-34069796
petraraijer63@gmail.com
Coördinator Kerngroep
Stefan Hugues
06-52350717
hugues@home.nl

FRACTIE
Raadslid, fractievoorzitter
Ton Heerschop
077-3737307
ton.heerschop@gmail.com
Raadslid, fractiesecretaris
Alexander Vervoort
06-45611649
avervoort@sp.nl

Uitstel plannen kazerneterrein
De plannen voor het leisure dome en voetbalstadion
Event Center Venlo (ECV) zijn wederom uitgesteld.
Toen de plannen in maart met veel
bombarie werden gepresenteerd kregen
de initiatiefnemers tot eind dit jaar de
tijd die plannen uit te werken. Nu, op
het moment dat er iets concreets verwacht mag worden, is er opnieuw sprake van uitstel. Met het nieuwe
uitstel krijgt het vertrouwen dat het ECV werkelijk van
de grond komt een knauw. Komt van uitstel afstel?
Deze sof werd al verwacht maar de initiatiefnemers
hielden ons allen lang een worst voor. Nu is hun idee
dan toch een luchtkasteel gebleken. Een droom geknapt en de volgende wens wordt alweer opgedrongen, inclusief eisenpakket.
Frank Vaessen van het ECV wil nu verder met een
projectontwikkelaar om een zogenaamd leisure dome
te bouwen. Nu moet het een enorme recreatiekoepel
worden met allerhande ‘leukigheden’. Net als bij het
ECV lijkt niemand, buiten Vaessen, te weten wat dat
gaat inhouden.
Wel moeten dan vergelijkbare ontwikkelingen elders in
de stad geschrapt worden. Zo mag er nergens een
bioscoop of andere concurrentie komen; de gemeente
moet dat maar ‘even’ tegenhouden. En ook moet de
gemeente voor een nieuwe Maasbrug zorgen. Zo
werkt dat niet, ken je plek en kom met iets realistisch
of geef de opdracht terug.
Alsof die houding van Vaessen nog niet opmerkelijk
genoeg is, stelde hij dat mensen geen kritiek mochten
hebben op zijn vage idee om iets met Ibiza/

hippieachtige nijverheidsfair op het kazerneterrein te
realiseren. Ook bij het jongste idee stelt Vaesen dat
iemand die tegen deze plannen is niet van Venlo kan
houden. Het is een aloud beproefd recept van de stelling “Wie niet voor ons is, is tegen ons”. Dwingelandij
om z'n zin door te drijven, ook al ligt er een slecht of
geen plan.
De uitwerking zou later wel komen. Maar dat later
blijkt nu wederom uitstel. Of de opmaat naar een definitief afstel? Het ECV krijgt het niet voor
elkaar en Vaessen excuseert zich hiervoor met verwijten naar anderen. Het
eerst zo gewenste stadiondak, tv-zender
Fox en de Raad van State zijn nu ineens
de boosdoeners. Niet echt geloofwaardig omdat dit
allemaal te voorzien was.
Al jaren wordt gepraat over een nieuw voetbalstadion
voor VVV-Venlo, dat moet verrijzen op het kazerneterrein. Op dat terrein zijn de afgelopen jaren gebouwen
gesloopt, de grond bouwrijp gemaakt en kwam men
tot de ontdekking dat onder het oppervlak het fort
Sint Michiel (uit 1641) in goede staat aanwezig is.
Dat laatste wakkerde (terecht) een discussie aan wat
te doen met het terrein en het fort.
De SP heeft een duidelijk alternatief, maak ruim baan
voor het fort Sint Michiel en laat de huidige
(monumentale) gebouwen in het gebied aantrekkelijke
woon/werkruimte worden. In enkele gemeenten is het
al succesvol gelukt met voormalige kazernes, met als
beste voorbeelden Haarlem en Nijmegen. En dan nog
is er ruimte voor een park, parkeerplekken, nieuwbouw en evenementen op een prachtige locatie.

Kom ook naar de Nieuwjaarsreceptie met onze Jaarvergadering
Allereerst wensen we u natuurlijk fijne feestdagen
en alvast een gelukkig en gezond 2014! Om dat
nieuwe jaar feestelijk in te luiden vindt op maandag 13 januari in De Glazenap in Tegelen onze
Nieuwjaarsborrel plaats die gecombineerd wordt met een algemene ledenvergadering. Alle leden
en sympathisanten zijn welkom
om te discussiëren en samen een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.
Op deze ledenavond willen we ook met u het gesprek aangaan over de gemeenteraadsverkiezingen
in Venlo, in maart. Want de kieslijst en het verkiezingsprogramma dienen definitief vastgesteld te
worden inclusief de aanpassingen. Leden kunnen
(ook ter plekke) voorstellen indienen ter wijziging
en aanvulling.

ke tegenmacht nodig als antwoord op de heersende kille en neoliberale wind die ook in Venlo huis
houdt. De sleutel hiervoor ligt bij de SP.
Graag tot ziens op maandag 13 januari om 19.30
uur in de grote zaal van Ontmoetings ce ntrum d e Gla zenap ,
Spechtstraat 58 in Tegelen. Er is
een ruime parkeerplaats aan de
voorzijde bij de supermarkt aan het plein. De zaal
zelf is vrij toegankelijk.
Reserveer dus alvast deze feestelijke maar ook belangrijke bijeenkomst in uw agenda, champagne en
bittergarnituur zijn besteld dus kom ook samen
proosten op een hopelijk voorspoedig nieuwe jaar.

Daarnaast zal afdelingsvoorzitter Peter Nelissen
samen met fractievoorzitter Ton Heerschop kort
terugblikken op 2013 en vooruit kijken naar wat
het nieuwe jaar mogelijk gaat brengen, zeker met
minimaal twee verkiezingen in 2014. Alle aanwezigen kunnen hierover meepraten en vragen stellen.
Uiteraard wordt ook de actuele politiek en vragen van
de leden besproken.
Hopelijk wordt 2014 met een grotere SP in de gemeenteraad socialer en menselijker. Er is een flinPagina 2 van 2

